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SPP - distribúcia, a.s.

• SPP-D je zďaleka najväčším prevádzkovateľom plynárenskej distribučnej siete v SR; jediný celonárodný
prevádzkovateľ; riadi a prevádzkuje viac ako 6 tis. km vysokotlakovej siete, čo je v rámci EÚ výnimočné.

• SPP-D úspešne plní úlohy Slovenského celonárodného plynárenského dispečingu a Operátora trhu s
plynom v SR (fyzické a aj obchodné vyvažovanie slovenského trhu s plynom - vedenie vyvažovacích účtov,
zúčtovanie odchýlok a poskytovanie informácií účastníkom trhu s plynom).

Množstvo 

distribuovaného 

plynu za rok 

2021: 5,5 mld. 

m3 Celková hodnota 

majetku:

4,6 mld. €

Celková dĺžka               

distribučnej siete:

33 358 km

69% siete vybudovaná 

a zrekonštruovaná po 

roku 1990 

2. najhustejšia 

sieť v EÚ 

(77% obcí, 94% 

obyvateľstva SR)

Počet 

pripojených 

odberateľov: 

1,5 mil.

Vlastnícka 

štruktúra:

SR 51%

EPH 49%
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Investície do plynárenských sietí môžu priniesť 

celkové úspory v energetickej infraštruktúre

Štúdia DNV – GL pre Eurogas predstavuje pohľad na
investičné náklady pre dva scenáre dekarbonizácie: jeden
má vyvážený mix elektriny a plynu a druhý sa výrazne
spolieha na elektrifikáciu. Z investičných analýz na roky
2031 – 2050 možno urobiť tieto závery:

Nižšie budú investície do energetickej infraštruktúry
vo vyváženom scenári pre plyn a elektrinu:

 Analýza ukazuje, že v scenári dekarbonizácie, ktorý
zahŕňa značné objemy vodíka a biometánu, sa
odhaduje, že investície do infraštruktúry elektriny aj
plynu budú približne o tretinu nižšie, čo predstavuje
priemernú ročnú úsporu 41 miliárd EUR/rok v
energetickej infraštruktúre.

 Investície sú potrebné, ale relatívne malé dodatočné
investícia do plynárenskej infraštruktúry ušetria
desiatky miliárd na rozvoji energetickej infraštruktúry
ročne.

https://www.dnv.com/oilgas/perspectives/eurogas-study-sees-combining-gas-ccs-and-renewables.html
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SPP-D vodíkové projekty

Vlastný projekt H2PILOT:

• 2020-22 laboratórne testy a štúdie s TU Košice.

• 2022: 10% blending v obci Blatná na Ostrove

s 300 odbernými miestami.

• K použitému vodíku bola zaobstaraná záruka

pôvodu obnoviteľného plynu

• Ďalšie kroky: do roku 2025 – umožniť

5% blending v celej SR.

• 2030+ blending do 10% v celej SR (kapacita pre

1,7 TWh H2 v sieti SPP-D).

• 20% H2 a viac – lokálne, podľa záujmu.

SPP-D je členom iniciatívy Ready4H2:

• Viac ako 90 európskych distribútorov plynu,

• 14 krajín EÚ + Ukrajina, Izrael a Švajčiarsko.

• Partneri: DNV-GL, Eurogas, GERG, Macrogaz...

• Cieľ: zdieľanie skúseností – blending + čisté vodíkové

siete.
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Potenciál pripojenia súčasných BPS do siete SPP-D

• Pre posúdenie najvhodnejšieho pripojenia
súčasných bioplynových staníc boli
zohľadnené nasledujúce technické kritériá:

• inštalovaný výkon nad 0,9 MW,

• dĺžka prípojky do 4 km,

• tlak v plynovode, do ktorého sa BMS pripája
pod 6,3 MPa.

• Kritéria spĺňa 34 BPS = 60 mil. m3 biometánu
ročne, čo by mohlo prispieť k cca 15%-nej
dekarbonizácii systémov CZT na ZP v SR.

• Ďalších 33 BPS s výkonom nad 0,9 MWH je
pripojiteľných do STL.

• Prvá biometánová stanica v Jelšave bola do
siete SPP-D pripojená v novembri 2021.

Rok 2025 2026 2027 2028 Spolu 
Koniec 15-ročnej podpory 
výroby elektriny v BPS  s 

najvhodnejším pripojením do 
siete SPP-D

3 13 6 12 34
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Príležitosti a výzvy výroby biometánu v SR

• Nové biometánové stanice (údaje INEKP):

• spracovanie biologicky rozložiteľného

komunálneho odpadu (BRKO) - 60 mil. m3,

• kuchynský a reštauračný odpad - 40 mil. m3,

• exkrementy hospodárskych zvierat - 200 mil. m3.

• Vhodná stratégia podpory biometánu v SR:

• Vytvoriť schémy na investičnú podporu (Plán obnovy,

Program Slovensko, Modernizačný fond):

a) konverzie/upgrady bioplynových staníc na

biometánové stanice (BMS),

b) výstavbu nových BMS na spracovanie

odpadov (Program Slovensko).

• Zriadiť Register obnoviteľných plynov na

vydávanie záruk (pripravuje SPP-D).

• Zaviesť v SR modernú cirkulárnu ekonomiku –

separácia a energetické zhodnocovanie BRKO

namiesto skládkovania alebo kompostovania.
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Register obnoviteľných plynov – právny rámec

EÚ legislatíva (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore OZE, čl. 19)

Potvrdenia o pôvode pre energiu z obnoviteľných zdrojov
• Na žiadosť výrobcu energie z obnoviteľných zdrojov sa vydá potvrdenie o pôvode na každú jednotku

vyrobenej energie. Potvrdenie má štandardnú veľkosť 1 MWh a je platné 12 mesiacov po výrobe
príslušnej jednotky energie. Potvrdenia o pôvode by mali byť vydávané, prevádzané a rušené
elektronicky a mali by byť prenosné, spoľahlivé a chránené voči podvodom.

SK legislatíva (Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie)
• Od novembra 2021 je v legislatívnom procese návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o

podpore obnoviteľných zdrojov energie v súvislosti s implementáciou požiadaviek RED II. Novela zákona
upravuje zriadenie Registra obnoviteľných plynov na účely evidencie výroby obnoviteľných plynov a
vydávania záruk pôvodu obnoviteľného plynu. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom registra má
byť SPP – distribúcia, a.s. Novela zákona má byť účinná od 1. 10. 2022.
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Register obnoviteľných plynov – základné funkcie

• Register obnoviteľných plynov je elektronický

systém, ktorého úlohou je vydávanie, prenos a

rušenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny, hlavne

biometán*, ktoré reprezentujú 1 MWh plynu

vtlačeného do distribučnej siete.

• Záruky pôvodu sa vytvárajú na základe údajov z merania

na vstupe do DS.

• V registri môžu mať prevádzkovatelia biometánových

staníc, bioplynových staníc, audítori, CZT a obchodníci

otvorené svoje účty.

• Pred spustením výroby musí prejsť výrobca biometánu

nezávislým auditom.

*Systém je schopný pokryť aj iné plyny, napr. vodík,

syntetický metán a pod.
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Návrh modelu fungovania registra v SR

Fungovanie registra obnoviteľných

plynov:

• Štandardný model vydávania,

prevodov a rušenia certifikátov pre

biometán/zelené plyny, už fungujúci v

AT, DE, DK, atď.

• Zapracovanie do slovenského

systému prevádzkovej podpory

založeného na prevádzkovej podpore

vyrobenej elektriny.

• Implementácia prevodov do / zo

zahraničia cez ERGaR.

• Systém bude aplikovateľný aj na iné

zelené plyny (vodík, synmetán).
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Výrobca 

BIOMETÁNU

Register obnoviteľných

plynov SR

Záruka 

pôvodu

Odberateľ 

biometánu 

(napr. CZT 

SR)

Zahraničie (EÚ)

Import/export 

záruk pôvodu

Zrušenie potvrdenia 

o množstve 

biometánu 
OKTE

doplatok

DS SPP-D

Prenos údajov z 

merania kvality a 

množstva voči 

SPP-D, možnosť 

fyzickej kontroly 

SPP-D

Meranie množstva 

distribuovaného 

plynu

Konverzia záruky 

pôvodu na 

potvrdenie o 

množstve 

biometánu – len SR

Obchodovanie so 

zárukami pôvodu

Obchodník 

s 

certifikátmi

Audítor 

BMS
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Medzinárodná spolupráca

• V rámci štátov Európy, v ktorých fungujú
registre obnoviteľných plynov sa vytvorila
clearingová platforma ERGaR (European
Renewable Gas Registry) na prevod
vydaných záruk pôvodu medzi
jednotlivými majiteľmi účtov v registroch v
rôznych štátoch.

• ERGaR zaručuje jednotný spôsob prevodu
záruk pôvodu a unifikovaný formát
prenášaných informácií.

• Slovensko sa ďalej prostredníctvom SPP-D 
stalo partnerom projektu REGATRACE
(REnewable GAs TRade CEnter in Europe) 
financovaného z programu Horizon 2020.

• Cieľom projektu REGATRACE je vo 
vybraných krajinách podporiť vytváranie 
národných registrov obnoviteľných plynov (IT, 
IE, BE, LT, RO, ES, PL + SK).
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SPP-D ako prevádzkovateľ registra

Hlavné výhody:

• Fungovanie registra bude v súlade s platnou legislatívou.

• SPP-D bude mať k dispozícii všetky údaje z meraní
potrebné na vytváranie záruk pôvodu pre obnoviteľný
plyn.

• Koordinácia procesu pripájania biometánovej stanice
s procesom vytvárania účtu v registri.

• SPP-D ako prevádzkovateľ siete nesmie obchodovať s
plynom, preto pri prevádzkovaní registra spĺňa
podmienky nediskriminačného správania. Dodávateľ
plynu nemôže prevádzkovať register z dôvodu možnej
diskriminácie pri obchodovaní s biometánom.

• SPP-D je schopná začleniť do registra aj iné
obnoviteľné plyny (synmetán, vodík) a vydať pre nich
záruky pôvodu.

• Ide o model, ktorý funguje aj v zahraničí.
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Logo Registra obnoviteľných plynov SR
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SÍDLO:

Ing. Július Roth

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

E julius.roth@spp-distribucia.sk

T +421 2 2040 2253 M +421 910 454 972

Ďakujem za Váš čas a pozornosť!


